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از برداشت تخمدان ناشیهیستومورفومتریک مخچهتغییراتشیر سویا براثر
نوزادهاي صحراییموشدر

3و محمدابراهیم آستانه2فرد، مهناز طاهریان*1مینا تجلی

15/4/92: تاریخ پذیرش19/12/91:  تاریخ دریافت

  چکیده
هاي مشتق شده از گیاه ها مولکولیتواستروژنف.  هاستیتواستروژنفباشد که از خانواده میسویا محتوي مقدار زیادي ایزوفالون    

 با هدفاین تحقیق .دنباشمیهاي ساختاري با استروژن پستانداران داراي شباهت هاآن. بوده و داراي فعالیت شبه استروژنی هستند
.  ه استصورت گرفت هاي صحرایی نوزادموشاز برداشت تخمدان درناشیهیستومورفومتریک مخچهتغییراتبرسویاشیراثرمطالعه 

در سن یک .یک روزه در شرایط استاندارد آزمایشگاهی نگهداري شدند يقطعه موش صحرایی ماده 30براي انجام این تحقیق تعداد
عنوان گروه ه قطعه موش نیز ب 5وقرار گرفتند ) OVX(قطعه موش تحت عمل جراحی برداشت تخمدان  20طور تصادفی تعداده هفتگی ب

 14در OVXهاي سپس درمان سه گروه از موش .عنوان کنترل در نظر گرفته شدنده مانده بموش باقی 5. جراحی شدند) sham(شاهد 
از پس،در پایان دو ماهگی. دو بار در روز انجام گرفت ml/kg3و  ml/kg75/0،ml/kg 5/1روزگی توسط شیر سویا به میزان

آمیزي متداول رنگ بافتی و يروسهپس از پ.ر داده شدقرا%10در فرمالین جدا و هاموشتمامی  يمخچهمرگ بدون درد، گیري وخون
 و مولکوالر ،هاي گرانوالرگیري ضخامت الیهاندازهشاملنوري هیستومورفومتریک مخچه  پدر زیر میکروسکو،ائوزین -هماتوکسیلین 

 ينسبت مادهي مقایسهو سفید يضخامت ماده ،هاالیهاین  ها درشمارش سلول، خاکستري مخچه يهاي پورکینژ در مادهسلول ياندازه
که کم شدن استروژن ناشی از برداشت تخمدان  گفتتوان حاضر میتحقیق با استناد به . مخچه انجام گرفتسفید  يخاکستري به ماده

به (گردد و با استفاده از شیر سویا می هاي مخچهها در بیشتر الیهو تعداد سلولهاي صحرایی نوزاد موجب کاهش ضخامتدر موش
. شودها میاد سلولدر خون شده که متعاقباً سبب افزایش ضخامت الیه و تعد استرادیولβ-17باعث افزایش غلظت سرمی) میزان باال

.مد نظر قرار گیردهاي مصنوعی تواند به عنوان منبع فیتواستروژن جانشین هورمونبنابراین شیر سویا می

برداشت تخمدان، موش صحرایی، شیر سویا، مخچههیستومورفومتریک، يمطالعه:کلمات کلیدي

   مقدمه
 يهافراوردهاز ،آماده ياز غذاها ياریدر بس امروزه.

آن  ینیش ارزش پروتئیت و افزایفیبهبود ک يا برایسو
توان یا را میمحصوالت سو یبه طور کل. شودیاستفاده م

 يریرتخمیو غ يریبزرگ محصوالت تخم يبه دو دسته
ل یا مثل آجیا، تنقالت سویسبز سو يایلوب .م کردیتقس
ا و تافو از جمله محصوالت یر سویها، شا، جوانهیسو

ل یاز قب یکه محصوالت یدر حال ؛ا هستندیسو يریرتخمیغ
دسته از يریتخم يسو، ناتو و تافویا، تمپه، میسس سو

دامپزشکی، دانشگاه شیراز ياستاد گروه علوم پایه، دانشکده*1
دامپزشکی، دانشگاه شیراز يدانشیار گروه علوم پایه، دانشکده2
دامپزشکی، دانشگاه شیراز يدانشجوي دکتراي تخصصی بافت شناسی، دانشکده3

-ند و به شکلیآیا به حساب میسو يریمحصوالت تخم

ر یقات اخیتحق. رندیگیمختلف مورد استفاده قرار م يها
است که  یا تنها حبوباتیسو يایکه لوب ه استنشان داد

ار یر حبوبات، بسیسه با سایموجود در آن در مقان یپروتئ
تواند به عنوان یبوده و م یوانیح يهانیه به پروتئیشب
. ردیگوشت مورد استفاده قرار گ يبرا ین مناسبیگزیجا
از یامالح معدن یر قابل توجهیمقاد ين حاویچنا همیسو

استو فسفر يروم،یم، پتاسیم، آهن، سدیجمله کلس

E-mail: mtadjalli6@yahoo.com)مسئول ينویسنده(
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)Bernstein et al. سویا محتوي مقدار زیادي ).2007
. هاستفیتواستروژن يکه از خانواده استایزوفالون 
بتا استرادیول -17ها از نظر ساختمانی شبیه فیتواستروژن

دارا بودن اثرات سودمند در تندرستی  سببه باشند و بمی
 Cederroth and Nef(اندمورد توجه زیادي قرار گرفته

هاي شیر میزان فیتواستروژن موجود در فراورده).2009
گرم به ازاي هر گرم پروتئین میلی 2تا  1/0سویا حدود 

چون سویا منبع غنی هورمون استروژن  ،از طرفی. است
هاي مصنوعی در د جانشین هورمونتوانبنابراین می ،است

). Bhathena and Velasquez 2002(گردددوران یائسگی 
حاکی از آن است که استروژن داراي تحقیقات انجام شده 

و  استهاي عصبی خاصیت حفاظتی براي سلول
خصوصیات حفاظتی آن شامل افزایش تکثیر سلولی، 

هاي پاسخاکسیدانی و افزایش انتقال سیناپسی، اثر آنتی
).Garcia-Segura and Azcoitia 2001(ترمیمی است

هاي آمیگدال، خاصیت حفاظت نورونی بر نورونچنین هم
هاي هیپوکامپ، قشر مغز و هیپوتاالموس توسط ایزوفالون

.)Lihong and Edwin 2005(سویا ثابت شده است
ی در ابتداي سهاي استروئیدي جنکاري در هورموندست

تواند روي الگوهاي خاص تکامل مخچه تولد، می
هاي صحرایی ثیرگذار باشد و برداشت تخمدان در موشأت

گرددالل در روند تکامل مخچه مینوزاد، موجب اخت
)Litteria 1994, Veyrac and Bakker 2010  .(،بنابراین 

ثیر شیر سویا به عنوان أت بررسی ژوهش حاضر،پهدف از
منبع فیتواستروژن بر تغییرات هیستومورفومتریک مخچه 

.باشدمیناشی از برداشت تخمدان 

  کار مواد و روش
-Spragueنژاد يیک روزه يهاي صحرایی مادهموش

Dawley 12در شرایط استاندارد آزمایشگاهی شامل 
22±2حرارت  يساعت تاریکی و درجه 12ساعت نور و 

قرار داده شدند و تا پایان سه هفتگی  گرادسانتیدرجه 
هاي تجاري تغذیه با شیر مادر و سپس با پلت) 21روز (

طور ه ب) هفتمروز (در سن یک هفتگی . گردیدند
قطعه موش انتخاب و تحت عمل  20تصادفی تعداد 

چنین هم .قرار گرفتند) OVX(جراحی برداشت تخمدان 
جراحی ) sham(عنوان گروه شاهد ه قطعه موش نیز ب 5

عنوان کنترل در نظر گرفته ه مانده بموش باقی 5شدند و
 14در OVXهاي سپس درمان سه گروه از موش. شدند

.روزگی توسط شیر سویا انجام گرفت
: گروه کنترل -1: عبارت است ازها بندي موشگروه

 -2؛  بدون دریافت شیر سویابدون برداشت تخمدان و
؛بدون دریافت شیر سویا):OVX(گروه برداشت تخمدان 

ها باز در این گروه شکم موش): sham(گروه شاهد  -3
کاري تخمدان انجام گرفت، اما تخمدان شده و فقط دست

گروه برداشت تخمدان با دریافت شیر  -4؛ برداشته نشد
، دو بار در روز با BWkg /ml75/0سویا به میزان 
گروه برداشت تخمدان با دریافت  -5؛استفاده از گاواژ

، دو بار در روز با BWkg /ml5/1شیر سویا به میزان 
گروه برداشت تخمدان با دریافت  -6؛ استفاده از گاواژ

دو بار در روز با  BWkg /ml3شیر سویا به میزان 
.استفاده از گاواژ

توسط ) مکسوي(تجاري شیر سویا  يفرآورده
که حاوي ایزوفالون  است سویا سان تولید شده يکارخانه

باشد و در هر صد گرم این شیر، بوده و فاقد کلسترول می
روز (در پایان دو ماهگی .روتئین وجود داردپگرم  5/2

و ندتمامی حیوانات تحت بیهوشی عمیق قرار گرفت) 60
گیري ها خونآنگیري استروژن سرمی از قلب اندازه براي

گراد سانتی يسرم خون در صفر درجه .به عمل آمد
 ازبا استفاده گیري استروژن اندازه سپس .نگهداري شد

 pg/mlبر اساس واحد Biosourceو کیت االیزاروش
گیري و مرگ بدون درد، متعاقب خونو انجام گرفت 

ه گروه، جدا گردیده و بها در هر  پنج ي موشجمجمه
جهت شو داده شد وو  سرم فیزیولوژي شست يوسیله

سخت شدن بافت نرم مغز، ابتدا کل جمجمه در ظروف 
 ؛ساعت قرار گرفت 24به مدت  ×10دردار حاوي فرمالین 



. . . اثر شیر سویا بر تغییرات هیستومورفومتریک مخچه ناشی از 
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مننژ هر نمونه  يپردههاي جمجمه واستخوان سپس
س ازپها ، نمونهمخچهجدا نمودن دقت برداشته شد و بابه

درصد در یخچال نگهداري  4کدگذاري در بافر فرمالین 
هایی به برش ،گیريبافتی و قالب فرایندپس از . شدندمی

 سپس.صورت سریال تهیه گردیده میکرون ب 5ضخامت 
هاي آماده شده، در فواصل معین تعدادي الم انتخاب از الم

ائوزین،  -آمیزي متداول هماتوکسیلین رنگ باشده و 
.شدندآمیزي رنگ

گیري شامل اندازهکه  هیستومورفومتریک يمطالعه
 يهاي گرانوالر و مولکوالر در مادهضخامت الیه

 ياندازه و سفید مخچه يخاکستري مخچه، ضخامت ماده
در زیر میکروسکوپ نوري  ،استهاي پورکینژسلول

توسط روش استاندارد میکرومتري با استفاده از میکرومتر 
شمارش تعداد  براي.  مدرج چشمی و شیئی انجام گرفت

 يهاي گرانوالر، مولکوالر و پورکینژ مادهها در الیهسلول
به  ؛از گراتیکول شطرنجی استفاده گردیدخاکستري مخچه 

صورت تصادفی ه ناحیه بقسمی که در هر مقطع بافتی ده 
متر ها در هر میلیمشخص و شمارش و میانگین سلول

ها و شمارش گیريدر ضمن اندازه. مربع محاسبه شد
سلولی در هر نمونه از هر گروه مورد آزمایش در ده مقطع 

آماري  يها از برنامهبررسی داده براي. بافتی انجام گرفت
SPSS-18 روشها توسط گروه يمقایسه. استفاده گردید 

انجام  Tukeyطرفه و تست تشخیصی آنالیز واریانس یک
ها در براي تمامی مقایسه >05/0pداري سطح معنی. شد

خطاي  ±ها به صورت میانگین نظر گرفته شده و داده
.گردیدندمعیار بیان 

  
  نتایج

در این تحقیق مشخص گردید که با برداشت تخمدان 
β-17نوزاد، میزان غلظت سرمی ی صحرایهاي در موش

 3میزان ه استرادیول کاهش یافته ولی با تجویز شیر سویا ب
. یابدهر کیلوگرم وزن بدن افزایش می يازالیتر به میلی
هاي گرانوالر، نتایج هیستومورفومتریک الیهچنینهم

سفید  يخاکستري و نیز ماده يمولکوالر و پورکینژ ماده
 8الی  1مخچه در شش گروه مورد مطالعه در نمودارهاي 

مشاهده  1گونه که در نمودار همان.نشان داده شده است
در مقایسه  3ي مولکوالر در گروه ضخامت الیه ،گرددمی
. دار نیستتر است که این کاهش معنیگروه کنترل کمبا

هاي نسبت به گروه 6و  5هاي ضخامت این الیه در گروه
در ؛)>05/0P(داشت  يداریش معنیکنترل و شاهد افزا

که 4ي مولکوالر مخچه در گروه ضخامت الیهکه حالی
هاي نسبت به گروه،تري دریافت نمودندشیر سویاي کم

).1تصویر (نشان نداد داري راکنترل و شاهد تفاوت معنی
ي عصبی و هاتعداد سلول دهد کهنشان می2نمودار 

نسبت به سایر 6در گروه مولکوالر ي در الیه گلینور
تعداد  در و) >05/0P(دارديداریش معنیها افزاگروه
نسبت به  3این الیه در گروه  گلیعصبی و نورهاي سلول
وجود داردداري هاي کنترل و شاهد کاهش معنیگروه

)05/0P<(.عصبی و هاي سلولتعداد که دردر حالی
هاي نسبت به گروه 5و  4هاي در گروه ن الیهیا گلینور

).1تصویر (شودنمیداري دیده و شاهد تفاوت معنیکنترل 
در ،گرددمشاهده می 3گونه که در نمودار همان

هاي فاقد ي گرانوالر مخچه در گروهضخامت الیه
که شیر سویا دریافت ننمودند هاییموشهم  ،تخمدان

که شیر سویا را دریافت نموده  هاییموشو هم ) 3گروه (
هاي کنترل و نسبت به گروه) 6و 4،5هاي گروه(بودند 

.شودنمیداري مشاهده شاهد تفاوت معنی
هاي تعداد سلول،معلوم گردید4با بررسی نمودار 

در مقایسه با سایر  3گروه مخچه در گرانوالري الیه
باشددار میهاي مورد مطالعه داراي کاهش معنیگروه

)05/0P<.(این الیه، در هاي در تعداد سلول ،از طرفی
داري مشاهده ها، افزایش معنیگروهنسبت به سایر 6گروه 

که خود اثر شیر سویا با دوز باال را روي  )>05/0P(گردید 
).1تصویر (دهدي گرانوالر نشان میهاي الیهتعداد سلول
اندازه و تعداد  بهمربوط ترتیب هب 6و 5نمودار 

مورد مطالعه شش گروه ورکینژ مخچه درپهاي سلول
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هر چند  ،دهدنشان می 5که نمودار طوريهمان .باشدمی
نسبت  4و  3هاي ورکینژ در گروهپهاي سلول يکه اندازه

در مقایسه با سایر  6تر و در گروه ها کمبه سایر گروه
ولی این تفاوت  ،هاي مورد مطالعه بیشتر استگروه
بنابراین حذف تخمدان و مصرف شیر  ؛باشددار نمیمعنی
ورکینژ پهاي سلول ياندازهداري درتفاوت معنیسویا

نخواهد داشتهاي کنترل و شاهد مخچه نسبت به گروه
).2تصویر (

هاي در ارتباط با تعداد سلول 6با توجه به نمودار 
مطالعه مشخص گردید  هاي موردگروهمخچه در  ورکینژ پ

ها یکسان گروهاین ورکینژ در تمام پهاي که تعداد سلول
بنابراین حذف  ؛شودها یافت نمیبوده و تفاوتی بین آن

ورکینژ پهاي تخمدان و مصرف شیر سویا در تعداد سلول
.ثیر استأتنیز بی

ضخامت  ،گرددمشاهده می 7طور که در نمودار همان
نسبت به 5و  4، 3هاي در گروهي سفید مخچه ماده

دهد داري نشان میهاي کنترل و شاهد کاهش معنیگروه
)05/0P<(ضخامت داري بین که تفاوت معنی؛ در حالی

هاي کنترل نسبت به گروه 6گروه ي سفید مخچه درماده
.و شاهد وجود ندارد

ي دهد که نسبت ضخامت مادهنشان می 8نمودار 
 5و 3،4هاي ي سفید مخچه در گروهخاکستري به ماده

هاي کنترل و شاهد افزایش یافته ولی در مقایسه به گروه
ي که نسبت ضخامت مادهدار نیست؛ در حالیمعنی

 ادر مقایسه ب 6ي سفید مخچه در گروه خاکستري به ماده
استدار هاي کنترل و شاهد داراي افزایش معنیگروه

)05/0P<.(

a
a

a
a

b b

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

1 2 3 4 5 6

متر
رو

میك

عھگروه رد مطال ھاي مو

ي مولکوالر مخچه ضخامت الیه يمقایسه :1 نمودار
  هاي مورد مطالعهدر گروه) خطاي معیار ±میانگین (

دار اختالف آماري معنی يغیر مشابه نشان دهندهالتین حروف 
)05/0P<( باشدمی.
: 4؛برداشت تخمدان بدون دریافت شیر سویا: 3؛شاهد: 2؛کنترل: 1

 يبه ازالیترمیلی 75/0برداشت تخمدان با دریافت شیر سویا به میزان 
برداشت تخمدان با دریافت : 5؛)بار در روز 2(یک کیلوگرم وزن بدن 

بار  2(یک کیلوگرم وزن بدن يبه ازالیترمیلی 5/1شیر سویا به میزان 
لیترمیلی 3برداشت تخمدان با دریافت شیر سویا به میزان : 6؛)در روز

)بار در روز 2(یک کیلوگرم وزن بدن  يبه ازا
.)باشدتوضیح فوق شامل سایر نمودارها نیز می(

a a

b

a
a

c

40

41

42

43

44

45

46

47

1 2 3 4 5 6

ول
سل

د 
عدا

ت
)

بع
مر

ر 
مت

ي 
میل

×
١٠

٠
(

ھاي مورد مطالعھگروه

 مخچه ي مولکوالرهاي الیهتعداد سلول يمقایسه :2نمودار 
  هاي مورد مطالعهدر گروه) خطاي معیار ±میانگین(
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  ).H&E ،x180آمیزي رنگ(ی یکرگراف بخشی از مخچه در موش صحرایفتو م: 1تصویر 

)G (گرانوالر   يالیه)P (ي مولکوالر تغییرات هیستومورفومتریک مبنی بر کاهش ضخامت الیه يدهندهنشان ،هاي پورکینژسلول يالیه)M ( در گروه
 يلیتر به ازامیلی 3ضخامت این الیه در گروه برداشت تخمدان با تجویز شیر سویا به میزان و افزایش ) C(برداشت تخمدان بدون دریافت شیر سویا 

).B(و شاهد ) A(هاي کنترل در مقایسه با گروه) D(یک کیلوگرم وزن بدن 

  
  )H&E ،x720آمیزي رنگ( یگراف بخشی از مخچه در موش صحرایوفتومیکر :2 تصویر

)M( مولکوالر  يالیه)G( هاي پورکینژسلول ياندازه کاهشيدهندهنشانگرانوالر يالیه)P (برداشت تخمدان بدون دریافت شیر سویا  در گروه)C (
هاي در مقایسه با گروه)D(یک کیلوگرم وزن بدن يزالیتر به امیلی3برداشت تخمدان با تجویز شیر سویا به میزان ها در گروه آن يافزایش اندازهو

).B(شاهد  و) A(کنترل 

  بحث
اه یگازشده هاي مشتقمولکول چونهافیتواستروژن
، به این اسم باشندمی استروژنیفعالیت شبهبوده و داراي 

هاي ساختاري با ها داراي شباهتآن.اندگذاري شدهنام
.Wood et al(هستنداستروژن پستانداران  2007(.

سویا که به عنوان فیتواستروژن شناخته  هايایزوفالون
. اند، داراي خواص استروژنی و ضد استروژنی هستندشده

ها در حال حاضر به طور گسترده به عنوان ایزوفالون
 مورد هاي سنتیدرماندر ،هورمون درمانیجایگزین 

.Cohen et al(گیرندقرار میاستفاده  بنابراین به   ).2007
هاي غذایی حاوي فیتواستروژن، رژیمرسد از بین نظر می

باشند هاي سویا داراي بیشترین اثرات مفید میایزوفالون
)Chiechi et al. 2003.(Wood  و همکاران گزارش

کردند که رژیم غذایی حاوي ایزوفالون منجر به کاهش 
که  شودمی هاي گردش خونکاتابولیسم استروژن 26-21%

پیشنهادها آن . به صورت سولفات غیرفعال هستند عمدتاً
ها ممکن است مسیر ایزوفالون کردند که بعضی

.Wood et al(کاتابولیسم استروژن را تعدیل نمایند 

تغذیه با غذاهاي غنی از فیتواستروژن باعث ).  2007
خون پالسمايگیر غلظت ایزوفالون در افزایش چشم

.Weber et al(شودمی چنین در تحقیقی که هم.)2001
انسان انجام خون در پالسمايدر مورد غلظت ایزوفالون 

س از مصرف غذاهاي فاقد پشد مشخص گردید میزان آن 
.Morton et al(نانوموالر است 40تر از سویا، کم ؛)1994
س از مصرف غذاهاي سویادار پکه غلظت آن در حالی

 Adlercreutz(رسدحد میکروموالر می بهافزایش یافته و 

et al. هاي مشتق شده از سویا، بر فیتواستروژن).1993
صورت ه هاي نژاد ویستار که بهاي مغزي موشنورون

یک اثر ، شده بودند ایسکمیکهايسکتهتجربی دچار
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Castell-Ruiz(اندمحافظتی داشته et al. 2011( .
چنین باعث تغییر مورفولوژي مغز در ها همایزوفالون

که طوريه شوند؛ بمی هیپوتاالموستیکپاريپيناحیه
تیک پاريپایزوفالون گنیستین موجب افزایش حجم 

.Faber and Hughes(د گردمی استروژن قادر . )1993
کاهش دهد هاي رفتاري اضطراب رااست شاخص

)Diaz-Veliz et al. تواند در و فیتواستروژن نیز می)1997
داري ایجاد کندیک افزایش معنیرفتارهاي ضد اضطراب 

)Lephart et al. 2002(.
 β-17سرمیغلظتژوهش حاضر نشان داد کهپ

شیر که  شده برداشتهتخمدان هاي موشدراسترادیول 
کیلوگرم وزن بدن یک  يازادر لیترمیلی 3دوز با  سویا را

این  ممکن استکه  بدیامیافزایش  ،نمودنددریافت می
. باشداسترادیولβ-17کاتابولیسم کاهشدلیلبه مسئله

سویا، آگونیست ایزوفالونکهرسدبه نظر میبنابراین
17–β میزان الزم  تواندمیدوز باالدراست واسترادیول

.کندجبراناستروژن مترشحه از تخمدان را با نبود آن 
و  ورکینژپهايسلول يي مولکوالر، اندازهضخامت الیه

هاي مولکوالر و گرانوالر در هاي الیهتعداد سلولچنین هم
شده که شیر  برداشتهتخمدان  ییصحرا يهاموشي مخچه

هاي که با یافتهکاهش یافته است ،کردندسویا دریافت نمی
Ghidoni خوانی داردهم2006و همکارانش در سال.
Ghidoni حجم بخشی ازکه  ندگزارش کرد و همکاران

ن یبدريخاکستر يمادهمربوط بهمخچه يهالوب
که استروژن  یاستفاده کنندگان استروژن نسبت به کسان

دوشمیمشاهده داري افزایش معنی ،دریافت نکردند
)Ghidoni et al. حاضر افزایش  ژوهشپولی). 2006

چنین ي مولکوالر و همداري را در ضخامت الیهمعنی
گرانوالر و نسبت  هاي مولکوالر وها در الیهتعداد سلول

ي سفید در ارتباط با ي خاکستري به مادهضخامت ماده
هاي صحرایی تخمدان حذف شده که شیر سویا را موش

) یک کیلوگرم وزن بدن يلیتر به ازامیلی 3(در دوز باال 
حذف تخمدان و  ،از طرفی .دریافت نمودند، نشان داد

تأثیر ورکینژ بیپهاي مصرف شیر سویا در تعداد سلول

و همکاران خاصیت  Ramezaniکهدر حالی ؛است
ورکینژ مشاهده پهاي حفاظتی استرادیول را روي سلول

نمودند و گزارش کردند که استرادیول باعث جبران 
.Ramezani et al(شود ورکینژ از بین رفته میپهايسلول

-موشسفید مخچه در  يچنین ضخامت مادههم).2011

تخمدان آنان حذف شده  که مورد مطالعه هاي صحرایی
داري معنیکاهش ،بود و شیر سویا دریافت نکرده بودند

-اختالفی در حجم مادهو همکاران Ghidoniنشان داد، اما 

که  یکنندگان استروژن نسبت به کسانن استفادهیبسفید  ي
 Ghidoni(ندمشاهده نکردکردند، از استروژن استفاده نمی

et al.  يتواند اثرات مخرب اشعهاستروژن می).2006
بخش حرکتی، ساختمانی و گاما را که شامل تغییرات در

 Zorrilla Zubilete et(کم کند  ،بیوشیمیایی مخچه است

al. زایش گردش خون استروژن درمانی سبب اف).2011
.Ghidoni et al(گردد در مخچه می و استفاده )2006

اعث بي بینی در زنان یائسه استروژن از طریق حفره
.Kaya et al(شود رخونی عروق مخچه میپافزایش 

هاي استروژن استغنی از گیرنده مخچه). 2008
)Ghidoni et al. و حذف هورمون استروژن  )2006

به  ؛تواند موجب اختالل در روند تکامل مخچه گرددمی
چنین تعداد و تراکم اي که وزن مخچه و همگونه

ها و تعداد لوب يگرانوالر در همه يهاي الیهسلول
هاي مخچه نسبت به هاي پورکینژ در برخی لوبسلول

با  آن که )Literia 1994(یابد گروه کنترل افزایش می
.استپژوهش حاضر متفاوت  يیافته

استروژن نشان داد  و همکارانRobertsonهايیافته
 يخاکستر يمادهتراکمتفاوتیائسگیدرطول درمانی

.Robertson et al(کندمربوط به سن را تعدیل می 2009(.
دادندستازسرعتائسهیزناندریاستروژن درمان

 وو مغز را کاهش دادهمخچهيخاکستري ماده
 Boccardi(کند مر را کم مییآلزا يماریابتال به باحتمال

et al. 2006(. ج مطالعات ینتاWangدر  و همکاران
نوزاد  يهاموشيمخچهگرانولی يهاارتباط با سلول

تکامل و بلوغ برمیمستقطوراستروژن بهنشان داد که
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.Wang et al(گذاردیر میثأمخچه ت با افزایش ). 2003
خود دلیل آن کهیابد می کاهشمیزان استروژنسن، 

مادهاثر افزایش سن در جوندگاندر یشناختاختالالت
.Frick et al(خواهد بودنسبت به جوندگان نر  2000, 

Markowska 1999.(
ثابت گردید که  و همکاران Simpkinsدر گزارش 

هایی میر را در موشهورمون بتا استرادیول، میزان مرگ و
دهدکه شریان مغزي میانی آنان مسدود گشته، کاهش می

)Simpkins et al. و همکاران  Dubalچنین هم ). 1997
ی بردند که استرادیول سیستمیک باعث کاهش قابل پ

.Dubal et al(شودمغزي می يتوجهی در سکته و )1998
Toung  و همکاران نیز گزارش نمودند که هورمون بتا

وسیله مسدود شدن ه هاي نر که باسترادیول بر مغز موش
یک اثر  ،شریان مغزي میانی دچار سکته شده بودند

طور ه هاي نر که باخته کردن موشو محافظتی دارد 
هاي آسیب ثیري بر نورونأاند، تتجربی دچار سکته شده

که با جایگزینی هورمون استروژن، در حالی ؛دیده ندارد
.Toung et al(یابدذیري کاهش میپاین آسیب 1998 .(

Sudo هورمون بتا  قیکه تزردند کرگزارش  و همکاران
در یسکمیامانع، مغزیجانبهاي داخل بطناسترادیول به 

در  یشود، ایسکمی باعث ناتوانبخش قدامی مغز می
ها در مراحل اولیه و از دست رفتن نورون يریادگی

.Sudo et al(دگردمی از دیگر شواهد مبنی بر اثر  ). 1997
حفاظتی هورمون بتا استرادیول، نقش محفاظتی این 

استهاي کولینرژیک در مغز قدامی هورمون بر نورون

)Rabbani et al. هاي کلینیکی نشان داد که یافته).  1997
 هايمیزان بهبودي زنان نسبت به مردان بعد از آسیب

Groswasser(مغزي ناشی از تروما بیشتر است et al. 

1998.(

گیرينتیجه
با توجه به نتایج تحقیقات قبلی مبنی بر تأثیر 

هاي استروئیدي جنسی در ابتداي تولد روي هورمون
هاي که برداشت تخمدان در موشتکامل مخچه و نیز این

صحرایی نوزاد موجب اختالل در روند تکامل مخچه 
گردد و از طرفی سویا منبع غنی از هورمون استروژن می

است و خاصیت حفاظت نورونی روي سیستم عصبی 
 کردتوان بیان پژوهش حاضر میمرکزي دارد، با استناد به 

که کم شدن استروژن ناشی از برداشت تخمدان در 
موجب کاهش ) روزه 7(هاي صحرایی نوزاد موش

هاي مخچه الیهها در بیشتر ضخامت و تعداد سلول
استفاده از شیر سویا به میزان  ،به عبارت دیگر ؛گرددمی

باعث ) یک کیلوگرم وزن بدن يلیتر به ازامیلی 3(زیاد
در خون شده که  استرادیولβ-17افزایش غلظت سرمی 

ها و سبب افزایش ضخامت الیه، تعداد سلول متعاقباً
-میدر مخچه ي سفیدي خاکستري به مادهنسبت ماده

تواند به عنوان منبع بنابراین شیر سویا می. گردد
.هاي مصنوعی شودفیتواستروژن جانشین هورمون
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Abstract  
Soy milk contains isoflavones that comprise the phytoestrogen families. The 

phytoestrogens are molecules  derived from plants that have estrogen-like activity. They have
structural similarities with mammalian estrogen. This study was done to investigate effect of 
soy milk on histomorphometric changes of cerebellum in neonatal ovariectomized rats. For 
this study, 30 female rats (one-day-old) were kept in standard laboratory conditions. Then 20
rats  (one-week-old) were randomly selected and underwent surgical removal of the ovaries 
(OVX). Five rats were served for sham surgery, and the rest of 5 rats were considered as  
control study.  The three OVX groups  were treated on 14 days of age by soy milk (0.75
ml/kg), 1.5 ml/kg and 3 ml/kg respectively 2 times per day. At the end of two months, all rats 
were euthanized, blood samples were collected and the cerebellum was dissected and fixed  in 
10% formalin. Serial sections were obtained from prepared blocks and stained by H&E that 
were studied by light microscopy. Cerebellar histomorphological features included; 
measuring the thickness of the granular, molecular layers and Purkinje cells size in 
cerebellum gray matter, counting the cell number in these layers, estimating the thickness of 
the white matter, comparison of gray matter  to the white matter in the cerebellum. According 
to this study, low estrogen level due to ovariectomized infant rats have reduced the thickness 
and cell number in most layers of the cerebellum. But, feeding high level of soy milk to 
ovariectomized infants induced high serum concentrations of 17-β estradiol  that subsequently 
increased thickness and cells numbers of the cerebellum. Therefore the  soy milk can be used 
as a source of synthetic hormone replacement. 
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